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KIMUTATÁS 
költségvetési támogatás felhasználásáról* 

2003.év 
        

        

Támogatást nyújtó  Támogatás Felhasználás összege Elszámolás 

megnevezése  id ıpontja     összege 
Felhasználás 

elızı évi tárgyévi  tárgyévet követ ı határideje 
                
                
                
                
                
                
Normatív támogatás               
        
        
* Közhasznú szervezet az államháztartás alrendszere ibıl - a normatív támogatás kivételével - csak írásbel i szerzıdés alapján 
részesülhet támogatásban. 
A szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való elszá molás feltételeit és módját. (Az ilyen módon igényb e vehetı 
támogatási lehet ıségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján  nyilvánosságra kell hozni.) 
        
        
        
Székesfehérvár, 2004. Február 25.   Asbóth Katalin   
    elnök   
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KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2003. év 
      

Elızı évi * összeg  Tárgy évi * 
összeg Változás** 

Megnevezés 
           (Ft)          (Ft)                      (%)  (Ft) 

Megjegyzés 

Tıkeváltozás összege           
      
      
      

Elızı évi összeg Tárgyévi összeg Változás** 
Megnevezés 

           (Ft)           (Ft)     % (Ft) 
Megjegyzés 

Tárgyévi pénzforgalmi eredmény   28 473       
Tárgyévi eredmény csökkenésére ható 
tényezık           

   -  értékcsökkenés           
    - beruházás           

Tárgyévi eredmény***   28 473       
            
      
* Egyszer ősített mérleg alapján      
**A változásokat, az érdemi eltérések indoklását ta rtalmazhatja a kimutatáshoz f őzött szöveges elemzés  
*** Eredmény levezetése alapján      
      
Székesfehérvár, 2004. február 25.    
   Asbóth Katalin  
   elnök  
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KIMUTATÁS 
a cél szerinti juttatásokról* 

2003.év 
      
      
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatáso k, juttatások       
      

Elızı évi összeg Tárgyévi összeg Változás** 
Juttatás megnevezése  

(Ft) (Ft) % (Ft) 
Megjegyzés 

Adóköteles pénzbeli támogatás,juttatás 0 0       
Adóköteles nem pénzbeli támogatás, juttatás 0 0       
Adómentes pénzbeli támogatás, juttatás 0 0       
Adómentes természetbeni támogatás,juttatás 0 0       
      
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység ke retében nyújtott támogatás, juttatás    
       

 Elızı évi összeg Tárgyévi összeg Változás** 
Juttatás megnevezése 

(Ft) (Ft) (%) (Ft) 
Megjegyzés 

Pénzbeli támogatás, juttatás 0 0       
Nem pénzbeli támogatás,juttatás 0 0       
      
* Cél szerinti juttatás: a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás 
**A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhatja a kimutatáshoz főzött szöveges elemzés   
      
Székesfehérvár, 2004.február 25.      
  Asbóth Katalin    
          elnök    
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KIMUTATÁS 
a kapott támogatásokról 

2003.  év 
      

Támogatás (adomány) összege, értéke Eltérés 
Támogató megnevezése Támogatott cél 

Elızı évi (Ft) Tárgyévi(Ft) % (Ft) 
Szfvári Önkormányzat m őködési költség   200 000     
            
            
            
            
            
            
Összesen     200 000     
      
      
Székesfehérvár, 2004. február 25.      
   Asbóth Katalin   
   elnök   

 



 
  Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/5  
     

KIMUTATÁS 
a vezetı tisztségvisel ıknek nyújtott juttatásokról 

2003. év 
     
     

Elızı évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés 
Megnevezés 

(Ft) (Ft) (%) (Ft) 

Tiszteletdíj         

Költségtérítés   15 422     

Természetbeni juttatás- SZJA mentes         

Természetbeni juttatás- SZJA köteles         

          

          

          

Összesen   15 422     

     
     
Székesfehérvár, 2004. február 25     
  Asbóth Katalin   
  elnök   
 


